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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

�ه اصحأآله و  وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى ،الحمد هلل رب العالمین
 أجمعین، أما �عد:

تعقیبات فما زال الحدیث في شرح حدیث ابن عباس في قصة هرقل مع أبي سفیان، وما زلنا في 
(وسألتك: هل �ان من آ�ائه من ملك؟ سألتك هل  وتعلیقات هرقل على أجو�ة أبي سفیان فقال:

  كان من آ�ائه من ملك؟)
وعند�م في الحاشیة  ،َمن َملك �فتح المیمین :وللكشمیهني ،أ�ًضامن ملك �كسر المیم في ِمن وملك 

ة فقلت، (فذ�رت أن ال) ولألصیلي عشر أ�ًضا رقم تسعة َمن َملك، (فذ�رت أن ال، قلت) عند�م 
وابن عساكر وأبي ذر عن الكشمیهني فقلت، (فلو �ان من آ�ائه من مِلك أو َملك قلُت: رجٌل �طلب 

روا�ة أبي الوقت عبد  ،وهي روا�ة أبي الوقت ،فلو �ان في إحدى عشر لو بدون الفاء ،ملك آ�ائه)
رجل  :فلو �ان من آ�ائه من ملك قلت ،نرجٌل لو �ا :األول، بدون فاء، �ان من آ�ائه ملك قلت

 أبیه �اإلفراد؟ :قال رجل �طلب ملك أبیه، �قول القسطالني: فإن قلَت: لمَ  :قلت ،�طلب ملك أبیه
للجواب لكان من آ�ائه من ملك؟  ا�اإلفراد، واألصل �ان من آ�ائه �عني لو �ان التعقیب مطا�قً 

ول �ان من أبیه أو هل �ان أبوه ملًكا؟ قلت: رجل �طلب ملك آ�ائه، أو لو �ان اللفظ األ :قلت
 �الجمع وأخیًرا في التعقیب جاء �اإلفراد؟ أوًال رجل �طلب ملك أبیه، لماذا جاء في الكالم 

 قال أبیه �اإلفراد؟ أجیب: لیكون. �قول القسطالني: فإن قلت: فلمَ 
 طالب:...

 كیف؟
 طالب:...

 لو �انوا سلسلة ملوك.
 طالب:...

ألن َمن َملَك إما أن یراد بها اللفظ، فیكون مفرًدا، َمن تمشي  ؛�ان من آ�ائه من ملكلو �ان، لو 
وهنا جاء التعقیب قلت رجٌل �طلب ُملك  ،ومعناها جمع ،على الجمع وعلى المفرد، لكن لفظها مفرد

 أبیه، نعم. ُملك أبیه. ال.
 طالب:...

 الجنس، هو المضاف مفرد مضاف. هذا ما هو مضاف، مضاف إلیه أبیه مضاف إلیه، ال، الُملك
 طالب:...

 ال، مضاف إلیه، الذي �كتسب العموم �اإلضافة هو المضاف.
 طالب:...
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الُملك المضاف، وأبیه مضاٌف إلیه، ال ال ما �كتسب إضافة، أضیف إلى ضمیر نفسه ما �كتسب. 
هل نفهم  ،لكن ما �كتسب الجنسیة من إضافته للضمیر ملك أبیه ،والهاء مضاف إلیه ،هو مضاف

أن المقصود اآل�اء إلضافته للهاء؟ ال ما �مكن، مفرد مضاف من صیغ العموم صح، لكن متى 
�كون؟ �عني أنت تدبرها في نفسك ُملك أبیه هل نفهم أن ملك أبیه �عني ملك آ�ائه؟ ألنها مفرد 

 ي. اكتسب العموم من اإلضافة؟ ما تمش
القسطالني: فإن قلت: لم قال أبیه �اإلفراد؟ أجیب: لیكون أعذر في طلب الملك �خالف ما  �قول

لو قال: ملك آ�ائه، ملك آ�ائه �م خّلف هؤالء اآل�اء من وّراث من األبناء وأبنائهم، فیكون هذا 
هم وأحفادهم وهكذا على عدد األفراد الذین تر�وهم من أبنائهم وأبناء أبنائ االملك ملك اآل�اء مشاعً 

إلى آخره، لكن �طلب ملك أبیه هو أحق الناس �ه، لكن لو �ان ملك آ�اء ما صار أحق من أبناء 
 .أظن العدول ظاهر من هذا إلى هذا إلى آخره، .....عمومته وأبناء عمومة أبیه وأبناء

 طالب:...
 كیف؟

 طالب:...
فاألب حقیقته في المباشر، و�طلق على لكن طلبه للملك أخف من طلبه لو �ان ملك أبیه األقرب، 

لكن لیس مطالبته �ملك أبیه األقرب مثل مطالبته �ملك أبیه األ�عد أو آ�ائه من األجداد  ،الجد أب
ن هذه إ :نعم، إذا قلنا] ٣٨[سورة یوسف:  }َواتََّبْعُت ِملََّة آَ�اِئي{واألعمام �طلق علیهم آ�اء �لهم 

 نعم. :وهذه التعقیبات توقیفیة من الشرائع السا�قة قلنا ،األسئلة
 طالب:...

، المذ�ورة في -علیه الصالة والسالم-فلعل هذا جاء في صفته  ،ود وابنه سلیمان ملكاآلن دا
ملك آ�ائه أو المراد  :�خالف ما لو قال ،الكتب السا�قة، قال: أجیب لیكون أعذر في طلب الملك

نعم في سورة آل عمران آ�ائه �الجمع، في سورة آل عمران  ،�األب ما هو أعم من حقیقته ومجازه
  آ�ائه �الجمع، أي آ�ة في سورة آل عمران؟

 طالب:...
 نعم في سورة آل عمران آ�ائه �الجمع.

 طالب:...
ل عمران من الصحیح، تطلعوا في تفسیر سورة آ افي أطراف الحدیث تجد الحدیث ُمخّرجً  انظر

 علیه؟ رقم �م؟
 طالب:...
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ُقْل َ�ا َأْهَل {ثم یبحث اإلنسان في السورة و�تعب و�تعب نفسه،  ،ألنه یرد مثل هذا في الشروحنعم؛ 
هذا هو  ،ألنها مذ�ورة في الحدیث مئتین وأر�عة عشر ؛]٦٤[سورة آل عمران:  }اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا
 الحدیث نفسه.

 طالب:...
 فیه؟ماذا 

 طالب:...
رجل �طلب ملك آ�ائه،  :وسألتك: هل �ان في آ�ائه ملك؟ فقلت: لو �ان من آ�ائه مِلك قلت

المقصود �ه في تفسیر سورة آل عمران من الصحیح، ال أن الجمع هذا وقع في سورة آل عمران 
 ،ذ�ر األطراف وسیأتي في ،ال، أر�عة آالف وخمسین وثالثة وخمسین تجده في األطراف ،في آ�اتها

 .خمسین وثالثة وخمسین ،إن شاء هللا تعالى
قال هرقل ألبي سفیان: وسألتك هل �نتم تتهمونه �الكذب وسألتك هل �نتم تتهمونه �الكذب قبل  

وعرفنا ما بین نفي االتهام �الكذب،  ،أن �قول ما قال؟ فذ�رت أن ال، أي أننا لم نكن نتهمه بذلك
ساحر �ذاب �عني أعظم من االتهام أعظم من مجرد  :، قالوا-السالمعلیه الصالة و -و�ین تكذیبه 

�ذاب �عني �كذب  :لماذا؟ ألنهم حینما �قولون  ،االتهام هم �ذبوه، لكن االتهام �الكذب غیر التكذیب
واتهامه �الكذب �عني في حدیثه مع الناس، �عني هل �عني في �تب علوم  ،-جل وعال-على هللا 

الكذب یوصف الراوي �الكذب  :الحدیث من أوجه الطعن في الراوي الكذب والتهمة �الكذب، قالوا
صف �االتهام �الكذب إذا �ذب في �ذاب، و�و  :�قال، -علیه الصالة والسالم-إذا �ذب على النبي 

قد �قول قائل: إذا نفي االتهام فألن ینفى التكذیب الصر�ح من �اب أولى، حدیثه مع الناس، لكن 
هل  ،�ذاب، وهم ینفون عنه التهمة �الكذب :وهنا نفى االتهام �الكذب وقذفه �الكذب الصر�ح قال

 فیه انفكاك بین األمر�ن أو من لوازم التكذیب التهمة �الكذب؟
 طالب:...

 لشدید.هم اآلن نفوا الخفیف وأثبتوا انعم، 
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

وحینئذ ال نحتاج إلى أن نتهمه  ،ال ال ما بینهم التزام، المقصود أنه قد یوصف الراوي �الكذب
ضعیف؟ ما نحتاج إلى  :هل نحتاج أن نقول ،�ذاب :ما نحتاج إلى هذا، إذا قیل للراوي  ،�الكذب
 ؛ونفوا عنه التهمة �الكذب ،�ذاب :فهم قالوا ،ألنه أثبتنا في حقه أشد أنواع الجرح ؛ضعیف :أن نقول

فیما ینقله عن ر�ه، وهم �ذبوه وواجهوه �التكذیب  -علیه الصالة والسالم-ألن الكذب �النسبة له 
الصادق فهو في هذا، وتهمته �الكذب فیما �حدثهم �ه من حدیث الناس العادي، هم ال یتهمونه، 
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كذب على هللا؟ �عني هل لهم وجه أن ینفوا التهمة ف یتورع عن الكذب على الناس و�ی�األمین، 
و�ثبتوا له حقیقة الكذب؟ ولذلك �قول هرقل: وسألتك هل �نتم تتهمونه �الكذب قبل أن �قول  ،عنه

فذ�رَت أن ال؛ أي لم نكن نتهمه بذلك. هل من الزم قوله: قبل أن �قول ما قال أنهم  ما قال؟
وعرفنا أن التكذیب یتعلق �ما ینقله الرسول  ا،صر�حً  اتكذیبً  یتهمونه �الكذب �عد ما قال؟ هم �كذبونه

، هذا -علیه الصالة والسالم-أو �ما ینقله الراوي عن النبي  -علیه الصالة والسالم-عن ر�ه 
 ؛هذا یتهم �الكذب، طیب ُیتَّهم �الكذبف�ذاب، لكن إذا �ان �ذ�ه في حدیثه مع الناس  :تكذیب �قال

وز�د لم  ،حدثني ز�د أن فالًنا فعل :جاء ز�د أو قال :، �مكن إذا قال فالنألن النسبة تحدد المراد
لكنه  ،�ذاب :ما نقول ،�ذاب، �عني �ذاب على فالن، لكن �النسبة للحدیث ُمتَّهم :�حدثه نقول

 ُمتَّهم �الكذب. 
ال یثق قبل أن �قول ما قال هل �انوا یتهمونه �عد أن �قول ما قال؟ حادثة اإلسراء لكون اإلنسان 

�عني من أسباب االتهام �الكذب �النسبة  ،بهذا الشخص و�حدثه �شيء ال یبلغه عقله ال یبلغه عقله
علیه الصالة -أو تفرده �حدیث �خالف فیه الناس، �عني ادعاء قوله  ،للراوي �ذ�ه في حدیث الناس

وال تصدقه، �عني  عقولهم ال تطیق هذا ،وُعرج �ه في نفس اللیلة ،نه أسري �ه في لیلةإ -والسالم
عن مقدور العقل، ومآله لو  اخارجً  ًئاممن آمن �ه لكان هذا شی -جل وعال-لوال أنه اإل�مان �اهلل 
مهما �ان  ،�ذا ورجعت بیومي ذهبت إلى�هللا أن  :نا واحد �قولاءلو ج ا،كان الشخص عاد�� 

المؤ�د �المعجزات الوحي و �ذبت، لكن المؤ�د � :صدقه عندنا ماذا نقول له؟ �ذبت، نقول له
 ،�أتینا �خبر السماء ونصدقه ،لذلك تصدیق أبي �كر له من �اب اإلذعان واالستسالم ...الملزمة

 أفال نصدقه في مثل هذا؟
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 المقصود أنه ما هو �اتهام، هذا تكذیب.
 طالب:...

ألن معه من  ؛]١٤[سورة النمل:  }َواْسَتْیَقَنْتَها َأنُفُسُهمْ َوَجَحُدوا ِبَها {هم ال �كذبونه في قرارة أنفسهم 
 لكنه الكبر واألنفة من االتباع. ،المعجزات ما یؤمن على مثله البشر ال سیما القرآن

 طالب:...
حینما نعبد التمرة  ،العقل �حضر و�غیب، �قول عمر: أین عقولنا حینما نأكل ،العقل �حضر و�غیب

ألنها جاءت ممن یثق �ه ولو  ؛فإذا ُجعنا أكلناها؟ قال: أخذها �ار�ها، تجد اإلنسان �صدق �خرافات
وشواهده ودالئله �الشمس  ،ولكن من وجهة نظره، جاءه شيء أوضح منه وأظهر ،لم �كن محل ثقة

 .ما �صدقهمن شخص ال یثق �ه 
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 طالب:...
 التكذیب.ال، هذا اتهام أخف �كثیر من 

 طالب:...
ُجرِّب  ،؟ هل �ان صادق اللهجة وال �كذب في حدیثه مع الناسا�اذ�ً أم �عني �ان صادق اللهجة 

المسألة أشد من االتهام، �ا أخي نحن نظرنا  ،تهموه فقط، �ذبوهلم ی ،هم �ذبوه ،علیه الكذب؟ ال
 -جل وعال-نقله عن هللا وفي  ،، في حدیثه مع الناس اتهام-علیه الصالة والسالم-�النسبة له 

 :قلنا ،وهو ما قال -صلى هللا علیه وسلم-تكذیب مثل ما �قال للراوي إذا قال: قال رسول هللا 
 -علیه الصالة والسالم-كذاب، لكن إذا عرف �أنه في حدیثه مع الناس وال �كذب على الرسول 

 متهم. :نقول
 طالب:...

�ما عنده  ،لكن هرقل �ما عنده من علم وعقل ،هم �قولون ما �كذب على الناس و�كذب على هللا
یرتكب األعلى و�ترك األدنى، هؤالء الرواة الذین غلب علیهم الصالح أن من علم وعقل ما �مكن 

في  ،�عضهم وقع في الكذب ،والزهد والورع مما جعلهم �غفلون عن حفظ الحدیث والعنا�ة �الحدیث
ینقل عن فالن أنه  أن ن دینه وورعه ما �مكن، لك-علیه الصالة والسالم-الوضع على الرسول 

 .�عني فیه شيء من االنفكاك ،قال فالن وهو ما قال :ما �مكن أن �قول ،كذا
 طالب:...

وهذا المقرر عند أهل العلم أن االتهام �النسبة للمحدث إنما هو لكونه �كذب في حدیث  ،واضح
مثل الشمس على الناس؛  اصر�حً  اب �ذ�ً ولو �ان �كذ ،متهم �الكذب :�قال ،�ذاب :ما �قال ،الناس

وهو الحدیث، هم ما �شتغلون في هذا  ،ألن المیزان الذي یوزن �ه هو ما یهتمون �ه و�شتغلون �ه
لكن �ذ�ه في حدیثه مع الناس �جعلهم یتوقوفون فیما  ،ما یهمهم ،ألنه �كذب على الناس ؛الراوي 

وألوان الكذب التي �قع  یتهمونه ألنه یرتكب هذا المحرم ،-علیه الصالة والسالم-یرو�ه عن النبي 
إال أنه  -علیه الصالة والسالم-و�ن �ان یتورع من الكذب على النبي  ،فیها في حدیثه مع الناس

-علیه الصالة والسالم-إال إذا ثبت عنه أنه �ذب على النبي  الكن ما �جزم �كونه �ذا�ً  ،قد �قع فیه
�عني ما تتجلى إال في مثل  ،ي الحدیث في المصطلح من هذه الحیثیة، �عني تفر�ق أهل العلم ف

�عني جلي لنا ما ذ�ره أهل  ،وما حصل منهم �عني �ون جاءنا في السؤال والجواب ،هذه الصورة
كثیر من طالب العلم �قرؤها في النخبة وشرحها و�تب المصطلح ما فالعلم في هذا الباب، و�ال 

 .ضح �عضها �عًضا�ستوعب مثل هذا، فالعلوم یو 
قد إذا دخلت على  ،، فقد أعرفن نتهمه بذلك فقد أعرف، فقد أعرفأي أننا لم نك فذ�رت أن ال 

لكن قد تأتي للتحقیق  ،قد ینجح الكسول للتقلیل، و�ذا دخلت على الماضي فهي للتحقیق ..المضارع 
ِقیَن َقْد َ�ْعَلُم للااَُّ  {مع دخولها على المضارع  هذا تحقیق، وهنا ] ١٨[سورة األحزاب:  }ِمْنُكمْ  اْلُمَعوِّ
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فقد أعرف أنه لم �كن لیذر الكذب على  ،قد عرفت، قد أعرُف أنه لم �كن ،�قول: قد أعرف ما قال
الناس و�كذب على هللا، أنه لم �كن لیذر أي لیدع و�ترك، لیدع و�ترك، والالم فیه تسمى الم 

بَ {الجحود،  ُ ِلُیَعذِّ  ؛هذه الالم تسمى الم الجحود] ٣٣[سورة األنفال:  }ُهْم َوَأْنَت ِفیِهمْ َوَما َ�اَن للااَّ
وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة �ما  ،وفائدتها تو�ید النفي ،لمالزمتها للجحد أي النفي

ُ ِلُیطْ {كان أو لم �كن ناقصتین مسندتین لما أسند إلیه الفعل المقرون �الالم، نحو  ِلَعُكْم َوَما َ�اَن للااَّ
ُ ِلَیْغِفَر َلُهمْ {، ]١٧٩[سورة آل عمران: }َعَلى اْلَغْیِب   .]١٦٨[سورة النساء: }َلْم َ�ُكِن للااَّ

 ،�عني بدًال من أن تسمى الم الجحود �قول النحاس الصواب تسمیتها الم النفي :وقال النحاس 
 ،مطلق اإلنكار، إنكار ما تطلبه؛ ألن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه ال الصواب تسمیتها الم النفي

ر عند القاضي قال: ْحضأُ ما تعرفه ال مطلق اإلنكار، شخص مدین لشخص و�عرف أنه مدین، 
هو لیس  ،جاحد؟ جاحد، ُمدعًى علیه بدین وهو لیس �مدینأم  هذا نافٍ  ،لیس في ذمتي شيء له

، نافي؟ نافٍ أم ، جاحد ُأْحِضَر لدى القاضي فادعى المدعي وقال: لیس في ذمتي له شيء ،�مدین
ألن الجحد في  ؛ولذا قال النحاس: الصواب تسمیتها الم النفي ،تالزم بین الجحد والنفي هإًذا ما فی

اللغة إنكار ما تعرفه ال مطلق اإلنكار، إنكار ما تعرفه نعم هذا جحد، فقد أعرف أنه لم �كن لیذر 
 -جل وعال -و�كذَب �النصب على هللا ،�عني قبل أن ُ�ظهر الرسالة والدعوة ،الكذب على الناس

أو منصو�ة  ناصبةو�كذَب معطوف علیه، الالم هذه هل هي ال ،�عد إظهار رسالته. لیدَع لیذرَ 
 لمضمر والالم جارة؟ 

 طالب:...
 .�عد إظهار رسالته -جل وعال-نعم، فیها خالف معروف عند أهل العلم، و�كذَب �النصب على هللا 

 أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟(وسألتك: ثم قال:  
�قول ابن الملقن: أشراف الناس �بارهم وأهل األحساب منهم، و�نما  فذ�رت أن ضعفاءهم اتبعوه)

لكون األشراف �أنفون من تقد�م مثلهم علیهم، من تقد�م  ؛كان أتباع الرسل الضعفاء دون األشراف
م؟ هأم  م؟ أم و أول سورة الحجرات تقد�م تقدُّ  تقدُّ

 طالب:...
 كیف؟

 طالب:...
أن ُ�قدمه غیرهم  -علیه الصالة والسالم-هل �أنفون تقد�م النبي  ،�أنفون  نیذلنا �األشراف الال ز 

 أو �أنفون أن �قدموه على أنفسهم؟ أو �أنفون أن یتقدم غیرهم علیهم؟ 
 طالب:...

و�نما �ان أتباع الرسل الضعفاء دون  ،�بارهم وأهل األحساب منهم�قول ابن الملقن: أشراف الناس 
م هم أو ، �عني من تقد�م سواء �ان الُمقدلكون األشراف �أنفون من تقد�م مثلهم علیهم ؛األشراف
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م نفسه م المرء ُ�قدِّ والتقد�م ُ�قدمه غیره، والضعفاء ال �أنفون فیسرعون إلى االنقیاد  ،غیرهم، لكن التقدَّ
و�ال فقد سبق إلى اتباعه أكابر أشراف دینه �الصدیق والفاروق  ،وهذا على الغالب ،الحق واتباع

ألنهم یرون الحق  ؛وز�ادتهم دلیٌل على صحة النبوة، ز�ادتهم دلیل على صحة النبوة ،وحمزة وغیرهم
 كل یوم یتجدد فیدخل فیه طائفة. 

نى قول أبي سفیان: ضعفاؤهم، هو �مع ،في قول ابن حجر: قوله: فذ�رت أن ضعفاءهم اتبعوه
وهم أتباع الرسل،  ،فذ�رت أن ضعفاءهم اتبعوه ،تأمل، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم

�قول ابن حجر: قوله: فذ�رت أن ضعفاءهم اتبعوه هو �معنى قول أبي سفیان: ضعفاؤهم، هل هو 
هو �معنى قول أبي سفیان:  �معناه أو بلفظه؟ أعید؟ �قول ابن حجر: فذ�رت أن ضعفاءهم اتبعوه

 .ضعفاؤهم. هو �معنى قول أبي سفیان: ضعفاؤهم
 طالب:...
معنى قوله: هو �معنى قول  ما ،ضعفاؤهم :أن ضعفاءهم. وقال أبو سفیان ،ضعفاءهم :الكالم في

 أبي سفیان: ضعفاؤهم؟
 طالب:...

 ،ضعفاؤهم :أبي سفیانالكالم هل ضعفاؤهم �معنى ضعفاءهم أو بلفظها؟ ألنه �قول: هو �معنى قول 
 التحاد المعنى. ؛ومثل ذلك ُیتسامح �ه

 طالب:...
فقلت: بل ضعفاؤهم، وهنا: وسألتك  ؟في السؤال األول: فأشراف الناس یتبعونه أم ضعفاؤهم ننظر

أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذ�رت أن ضعفاءهم اتبعوه. أنا ما تبین لي �ونه �المعنى، مع 
 التحاد المعنى. ؛ومثل ذلك یتسامح �ه ذلك �قول ابن حجر:

 طالب:...
مثل ذلك یتسامح و  ،�قول: قوله: فذ�رت أن ضعفاءهم اتبعوه هو �معنى قول أبي سفیان: ضعفاؤهم

 .التحاد المعنى ؛�ه
 طالب:...

 ؟كیف
 طالب:...

 �قول؟ماذا هذا �الم �الحرف من الفتح، هو معكم؟ 
 طالب:...

اتبعوه هو �معنى قول أبي سفیان:  فكیف �قول: ،الموضعین، بل اللفظ متحدأنه نظرنا اللفظین في 
 ضعفاؤهم ومثل ذلك یتسامح �ه التحاد المعنى؟ العمدة عمدة القاري فیه؟

 طالب:...
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فّرقه، قد تطالع في المعاني ما تجد، تجد مثًال في  ،اإلشكال في عمدة القاري أنه فّرق الكالم
 ،ني شرح العیني مبعثر في هذا، هو ترتیب على الفنون صحیح وماشٍ �ع ،اإلعراب تجد في األسئلة

ولذلك تتا�ع الشرح من عمدة القاري فیه  ،لكنه یورد ما �مكن أن یوَرد في فن یورده في فن آخر
صعو�ة إال من یر�د أن �قرأ في عمدة القاري من غیر نظر إلى شرح آخر، أما من أراد أن �قارن 

 .المواضع التي أطال فیها العینيي یتعب �ثیًرا ال سیما ف
 طالب:...

 فظ وأجاب نفس اللفظ في الموضعین.لب �اللفظ، سأل بالكن أ�ا سفیان أج
 طالب:...

 ین المصدر�ة؟أ�قول: قد �كون أن المصدر�ة وما دخلت علیه في تأو�ل المصدر. 
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 ..، ال، الجواب �الحرفهما فی
 طالب:...

ال بد أن نتأكد. �عني لو �ان فیه روا�ة بلفٍظ آخر وشرح علیها ابن حجر  هألن ؛نسارع بهذاال، ما 
 ن الروا�ة التي معنا غیر التي شرح علیها.إ :قلنا

 طالب:...
، وهم أتباع الرسل ،وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فقلت: بل ضعفاؤهم ،ما �ان لي الفرق 

بل ضعفاؤهم، هو �اللفظ لیس �المعنى، الجواب  :أیتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قلت :قال
�اللفظ ولیس �المعنى �ما �قول ابن حجر، �قول: ومثل هذا یتسامح فیه التحاد المعنى، �عني هل 

�ختلف  ،�ختلف المعنى والعكس �كون من المشتركأن �مكن أن یتحد اللفظ و�ختلف المعنى؟ �مكن 
 و�تحد المعنى. اللفظ

 طالب:...
 ،متواتر في اللفظ والمعنىإلى والمعنى هذا الذي نقوله هذا الذي أقوله، اآلن حینما �قسمون المتواتر 

 ؛متواتر في اللفظ فقط �عني دون المعنى؟ ما �مكن :ومتواتر في المعنى فقط، هل �مكن أن �قال
 ألنه إذا اتحد اللفظ اتحد المعنى.

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
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ال، اآلن ما دام قابل الضعفاء �األشراف انتهى الشرف، انتهى النظر إلى الشرف، وعرفنا أن هذا 
 .في الغالب �ما قرر

 طالب:...
 .هو الحظ أو �كون عنده لفٌظ یرو�ه و�شرحه غیر الذي عندنا

 طالب:...
فذ�رت أن ضعفاءهم الطبعات األخرى �لها نفسها، قوله:  مراجعتي�عني من خالل  ،ما عنده شيء

 .هو �معنى قول أبي سفیان: ضعفاؤهماتبعوه 
 طالب:...

 ،اختالف في اللفظ هومثل ذلك یتسامح �ه التحاد المعنى، مثل ذلك االختالف في اللفظ، ما فی
 ...هكذاألن ابن حجر دقیق ما یلقي �األلفاظ  ؛وعلى �ل حال تحتاج إلى مز�د تأمل

 طالب:...
 ؟ًئاوهذا یر�د �الضعف شی ،ًئاهذا یر�د �الضعف شی

 طالب:...
ال، لكان �الم ابن حجر �العكس، �عني اآلن �الم ابن حجر ُ�فَهم منه اختالف اللفظ واتحاد 

 والذي تقرره العكس. ،المعنى
 طالب:...

ألن المطوي في عبارة موجود مقرر مقدر. ال بد من تقدیره،  ؛فرق، نفس الشيء هما فی ،فرق  هما فی
 والمقدر �الموجود.

 طالب:...
وهو ُمقدَّر ال بد منه �الموجود؛ ألن المحذوف المذ�ور في السؤال  ،هذا مطوي من الكالم ،ال ال

هو «عن البحر قال:  -علیه الصالة والسالم-ذ�ر، لما سألوا النبي كالمذ�ور في الجواب ولو لم یُ 
 كأنه قال: البحر الطهور ماؤه، ما یذ�ر في السؤال معاد في الجواب. »الطهور ماؤه

 طالب:...
�عني التعبیر �الضعفاء الشامل للمساكین واألحداث ال هذا لو �ان قاله ابن حجر �عد ذ�ر هذه 

 الروا�ة ممكن.
 طالب:...

 ال، ال، �عني في مقابل الكبر والتجبر. المسكنة والتواضع.
 طالب:...
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نهم اتبعوه و�تبعونه أهل نقول في اللفظ األول أتت عبارة یتبعونه �المضارع، أي مشكل، �قول: 
فیكون هذا مقصود  ،والمقصود فیهما نفس المعنى ،وفي هذا لفظ اتبعوه �الماضي فقط ،دائًما

  ابن حجر.
فذ�رت أن ضعفاءهم اتبعوه هو �معنى قول أبي سفیان ضعفاؤهم، ومثل ذلك  :لكن ابن حجر قوله

إذ تقدیره في األول بل  ؛في الموضعین امختلفً �كون اللفظ  یتسامح �ه التحاد المعنى، وهذا �قول:
�عني هل اإلشكال  .وفي الموضع الثاني جاء الفعل �الماضي اتبعوه ،ضعفاؤهم یتبعونه �المضارع

أو الكالم �له منصب على ضعفاؤهم في �الم هرقل وفي �الم  ،عونه معناهما واحدفي اتبعوه و�تب
هل �ان هرقل �عرف من العر�یة ما �جعله �قصد هذه المعاني مثل إفراده  أبي سفیان؟ وهذا �قول:

الذي وصل إلینا هل هو للجمع في �لمة ملك أبیه أو غیر ذلك مما یذ�ره الشراح في الفوائد؟ 
 .�حضرة هرقل؟ الترجمة �حضرة هرقل الترجمةأم كالم هرقل 
 طالب:...

 وسیأتي نعم.
 طالب:...

 جمیع ُجمل الحدیث على هذه الطر�قة ما نخص هذه اللفظة. :إًذا نستطیع أن نقول
 طالب:...

 وال �مكن أن ُ�شار إلیه على أنه تغایر. ،نفس الشيء �اللفظ ما هو �المعنى، ال، ما له أثر هذا
 طالب:...

 للعر�ي.یترجم 
 طالب:...

فدّل على أن الخبر �غیره من  ،ألن المواضع األخرى فیها شيء من االختالف ؛الزم �قصدب لیس
األخبار مروي �المعنى، وقول هرقل: وهم أتباع الرسل معناه أن أتباع الرسل في الغالب هم أهل 

جهل وأتباعه، إلى أن االستكانة ال أهل االستكبار الذین أصروا على الشقاق �غًیا وحسًدا �أبي 
 .وأنقذ �عد حین من أراد سعادته منهم ،أهلكهم هللا تعالى

بل  ،�قول الكرماني: و�ان هذا في أوائل البعثة، و�ال ففي األواخر ال �ستنكفون �عني األشراف 
بل  ،�فتخرون، �قول: و�ان هذا في أوائل البعثة، و�ال ففي األواخر ال �ستنكفون �عني األشراف

وقبل الفتح، في  هجرة، عام الحدیبیة �عد الحدیبیةست من ال ة. طیب، اآلن القصة سن�فتخرون 
ن هذا في أوائل البعثة؟ �عني �ل ما قبل الفتح �عني من السنة األولى إ :المدة، فهل �مكن أن �قال

 من البعثة إلى السنة الثامنة من الهجرة �ل هذا أوائل �عثة؟ 
 طالب:...
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ني �ع ،و�ان هذا في أوائل البعثة؟ لیس �أوائل البعثة :یتجه قول الكرمانيلكن هل �مكن أن نعم، 
 .هي لألواخر أقرب منها لألوائل

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
�شیر إلى اتحاد اللفظ واختالف المعنى، هو �شیر إلى العكس ثل ما قلنا لألخ، ال، ال، هو ما م

التحاد المعنى، وقوله: ضعفاؤهم مثل قول اختالف اللفظ واتحاد المعنى، ومثل ذلك یتسامح �ه 
 ما قال هو قول أبي سفیان هو قول أبي سفیان. ،ضعفاؤهم :أبي سفیان
  طالب:...

 كیف؟
 طالب:...

 ه؛ ألن ابن حجر لو �ان فیه علیه مأخذ ما تر�ه العیني، لن یتر�ممكن، لكن تحتاج إلى مز�د تحرٍّ 
 العیني وفیه مأخذ.

 طالب:...
 أن ضعفاءهم مثل قول أبي سفیان ضعفاؤهم.ما ذ�رت �قول: 

 طالب:...
 ؟فیهاماذا مكة والطائف 

 طالب:...
م علیهم أحد.  وال �حبون أن یتقدم علیهم أحد، وال �حبون أن ُ�قدَّ

 طالب:...
م علیهم من �خضع له غیره -جل وعال-اآل�ة هي مجرد اقتراح، هؤالء �قترحون على هللا   ؛أن ُ�قدِّ

جل -یتیم، هذا اقتراح على هللا  -علیه الصالة والسالم-والرسول  ،ألنهم أشراف، ُوصفوا �العظمة
 تعالى هللا عن تصرفاتهم. ،-وعال

إلى  فعلى ذلك مراده وذلك یتسامح فیه �اتحاد المعنى. ،فإنه استبدل اتبعوه بیتبعونه هذا �قول:
 اآلن ما انحلت. 

 طالب:...
�عني األشراف بل  ،و�ان هذا في أوائل البعثة و�ال ففي األواخر ال �ستنكفون أهل استكانة، �قول: 

 }َك َواتََّبَعَك اْألَْرَذُلونَ َأُنْؤِمُن لَ {�فتخرون، قال القسطالني: و�ؤ�د استشهاده على ذلك قوله تعالى: 
أیز�دون أم المفسر �أنهم الضعفاء على الصحیح، �عد هذا قال: (وسألتك ] ١١١[سورة الشعراء: 

و�ذلك أمر اإل�مان حتى یتم) وسألتك أیز�دون أم ینقصون فذ�رت  ،ینقصون فذ�رت أنهم یز�دون 



 
 

 
 
 

١
٣ 
 

 

=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹^4ò¶=١٣ 

عند�م اإل�مان أو أمر اإل�مان؟ و�ذلك أمر اإل�مان ماذا  ،، و�ذلكو�ذلك أمر اإل�مان ،أنهم یز�دون 
في األصل الذي  �قول ابن حجر: أي أمر اإل�مان، أي أمر اإل�مان، فدّل على أن لفظ أمر لیس

 شرح علیه ابن حجر. 
 طالب:...

أي أمر اإل�مان، لو أن أمر موجودة في األصل ما احتاج أن �ضیفها  :و�ال لما �حتاج أن �قول
قال ابن حجر:  ،ابن حجر في الشرح وهنا لیس علیها عالمة فدل على أن أمر لیس في األصل

مور المعتبرة فیه من صالة وز�اة وصیام وغیرها. ألنه �ظهر نوًرا ثم ال یزال في ز�ادة حتى یتم �األ
اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم {: -صلى هللا علیه وسلم-ولهذا نزلت في آخر سنّي النبي 

ُ ِإالَّ َأن ُیِتمَّ ُنوَرهُ {ومنه: ] ٣[سورة المائدة:  }ِنْعَمِتي  ، و�ذا جرى ألتباع ]٣٢[سورة التو�ة: }َوَ�ْأَبى للااَّ
لم یزالوا في ز�ادة، لم یزالوا في ز�ادة حتى �ُمل بهم ما أراد هللا من  -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

 فله الحمد والمنة.  ،إظهار دینه وتمام نعمته
و�ذلك أمر اإل�مان حتى یتم، وسألتك أیرتد أحدهم َسخطة لدینه �عد أن  ،فذ�رت أنهم یز�دون (

أ�ًضا وفیها  ،وأن معناها الكراهیة لدینه ،) وتقدم ما في َسخطة من الضبطیدخل فیه؟ فذ�رت أن ال
م الكالم فیه  .ُسخًطا، وُسخطًة، وهذا تقدَّ

و�ذلك اإل�مان  ،)ته القلوب�عد أن یدخل فیه فذ�رت أن ال، و�ذلك اإل�مان حین تخالط �شاش( 
عشر حتى من غیر الیونینیة وثالثة عشر تخالط  يحین رقم اثن ،حین تخالط �شاشته القلوَب 

 �خالط.
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

لكن هل أعلنه؟ ما  ،في قلبه -علیه الصالة والسالم-الولید بن المغیرة. ال، هو وقر تصدیق النبي 
شموا منه رائحة الموافقة، ما �عامل على أنه مرتد، هو �افر أصلي، ما  ملكنه ،ما أعلنه ،أعلنه

 �ُثرت الردة. -علیه الصالة والسالم-ذ�رنا. و�عد وفاته  ،ارتد، ذ�رنا من ارتد في وقته
 طالب:...

�عني ما قال إنه ارتد فالن وفالن وفالن، هذا �ستدل �ه من �صحح ما جاء في التوار�خ أن نعم، 
 .ألن أ�ا سفیان قال، ولو وجد من ارتد لذ�ر ؛والصحیح أنه لم یرتد ،فالًنا ارتد

وأصلها اللطف  ،والمراد انشراح الصدر ،حین تخالط �شاشته القلوب، �قول النووي: هو �فتح الباء 
وهذا الذي قاله هرقل أخذه  ،وتبشش ،�ّش �ه :�قال ،�اإلنسان عند قدومه و�ظهار السرور برؤ�ته

 .-صلى هللا علیه وسلم-من الكتب القد�مة، ففي التوراة هذا أو نحوه من عالمات رسول هللا 
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وفي �عضها  ،وقع في أكثر النسخ �النون حین ،في التوضیح البن الملقن �قول: حین �خالط �ذا 
صورة �اء، األلف اللینة،  ؟ حتى �الیاء، �عني بدل النون األلف التي صورتهاء�الیاء �یف تجي

والروایتان وقعتا في مسلم  ،ووقع في المستخرج لإلسماعیلي حتى أو حین حتى أو حین على الشك
إذا أ�ًضا فالروایتان لیستا في مسلم، ووقع فیه  ،في التوضیح �قول ما قاله المصنف فیه نظرأ�ًضا 

 .بدل حین
على أخیك، وقال ابن األعرابي: هو فرح الصدر واإلقبال  ،المسألةقال اللیث: البشُّ اللطف في  

�ّش إذا ضحك إلیه ولقیه لقاًء جمیًال، وقال ابن حجر: قوله: حین �خالط  :�الصدیق، وقال ابن در�د
�عني اإل�مان �خالط  ،�ذا روي �النصب على المفعولیة ،حین �خالط �شاشة القلوب ،�شاشة القلوب

 ،والقلوب مضاف إلیه، أي �خالط اإل�ماُن انشراح الصدورِ  ،�شاشة القلوب، �النصب على المفعولیة
وهو شرحه للقلوب التي  ،والقلوب مفعول أي �خالط �شاشُة اإل�مان ،وروي �شاشته القلوَب �الضم

یدخل فیها، زاد المصنف في اإل�مان: ال �سخطه أحد �ما تقدم، وزاد ابن السكن في درایته في 
وهلل  ،هذا �ل إنسان �جده في نفسه ،فرًحا، یزداد �ه عجًبا وفرًحامعجم الصحا�ة: یزداد �ه عجًبا و 

�عني إذا سمع ما سمع من انتكاس �عض الناس أو ردة البعض أو وقوع اإلنسان فیما ال  ،الحمد
مز�د الثبات، وسأله أن �ختم له �الوفاة  -جل وعال-ُ�حمد شرًعا فِرح بثباته على دینه، وسأل ر�ه 

و�سأل هللا  ،أنه مسلم، و�دعو جاهًدا أن �موت على اإلسالم اشدیدً  اذلك فرحً �فرح ب ،على اإلسالم
 .الثبات علیه، یزداد �ه عجًبا وفرًحا -جل وعال-
وفي روا�ة ابن إسحاق: و�ذلك حالوة اإل�مان ال تدخل قلًبا فتخرج منه، ال تدخل قلًبا فتخرج منه،  

�عمل أهل الجنة حتى ما �كون بینه و�ینها طیب ماذا عمن انتكس قبیل وفاته؟ وماذا عمن �عمل 
فیما �ظهر  :إال ذراع فیسبق علیه الكتاب فیعمل �عمل أهل النار فیدخلها؟ الروا�ة األخرى تقول

 .للناس
 نقف على قوله: وسألتك فهل �غدر. 

 طالب:...
القلوب، ما خالطت �شاشته ف -نسأل هللا السالمة والعافیة -من ارتد وانتكس أماهذا األصل نعم، 

 .أو �شاشة اإل�مان قلبه ،ما خالط اإل�مان �شاشة قلبه
 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.

 


